
To ostatni tydzień wspólnych ćwiczeń. Dziękuję za dotychczasową współpracę . Zachęcam do 

wykonywania ćwiczeń w czasie wakacji ,szczególnie tych usprawniających narządy mowy oraz 

oddechowych. Pozdrawiam wszystkich moich uczniów i ich Rodziców . Życzę zdrowych wakacji 

1.Gimnastyka buzi i języka . ćwiczenia usprawniające narządy mowy na ten tydzień. Proszę dołączyć 

do ćwiczeń również  oddechowe. Proponuje liczenie  w zakresie 10. Robimy wdech i na wydechu 

wymawiamy cyfry po kolei. Rodzic wykonuje liczenie razem z dzieckiem. 

2.Pięć kart dotyczących środków transportu. Wypełnij zgodnie z instrukcjami z na kartach. Można 

pracować bezpośrednio na kartach , zaznacz używając napisu edytuj i utwórz w górnym pasku, po 

kliknięciu ukarzą się propozycje z których wybierz - napisz. Po wciśnięciu napisz w górnym pasku 

zobaczymy przedmioty do zaznaczania można też wybrać kolor.  Nazwij środki transportu.                                                                                                                               

3.PDF jak zachować się w górach ważne informacje zapisane symbolami.                            

4.Prezentacja PDF z symbolami AAC bezpieczne wakacje. Na kolejnych stronach czytamy z dzieckiem 

jak zachować się w różnych sytuacjach  -omawiamy co znaczą :                                                                      

-co robić jak wychodzę z domu,                                                                                                                              

- jak zachować się w czasie burzy,                                                                                                                            

-jak zachować się w czasie jazdy samochodem,                                                                                                             

-co robić kiedy mocno świeci słońce ,                                                                                                                          

-jak zachować się kiedy zaczepia mnie obcy,                                                                                                            

-jak zachować się nad wodą. 

5. Prezentacja PDF  na plaży. Przeczytajcie wspólnie zasady jakie należy zachować przebywając na 

plaży.                                                                                                                                                                                                                         

6.Dwie karty –znajdź literę na początku wyrazów. Nazwij przedmioty, znajdź pierwszą literę. Zaznacz 

na karcie wg instrukcji tak. 

7.Karty: jaka galaretka ,jaki sok. Nazywamy owoce i określamy jaki smak będzie miała galaretka  

kolejne karty jaki powstanie sok. 

8. Podróż pociągiem. Karty do rozwijania rozmowy na temat planowania  podróży pociągiem. 

 

                                                   

 

 

 

 







































































JADĘ NA WAKACJE POCIĄGIEM

CO POTRZEBUJĘ?

1. WALIZKA

2. PLECAK

3. BILET NA POCIĄG 



GDZIE JEDZIEMY?          POLSKA



WARSZAWA SOPOT LUBLIN

KRAKÓW SZCZECIN ŚWINOUJŚCIE

GDAŃSK USTKA BYDGOSZCZ

WROCŁAW TORUŃ KATOWICE

POZNAŃ CZĘSTOCHOWA RZESZÓW

ZAKOPANE BIAŁYSTOK ZIELONA GÓRA

GDYNIA KOŁOBRZEG KIELCE



PLAN WYCIECZKI
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